
26 липня, 2020  

 Сьома Неділя по Зісланні Святого Духа та 

НЕДІЛЯ, 7/26 9:00 am Божественна Літургія (English) за всіх парафіян  

   10:30 am Божественна Літургія (Ukrainian) за Марту та Раміна  

ПОНЕДІЛОК, 7/27 8:30 am Божественна Літургія в особливому наміренні  

ВІВТОРОК, 7/28 8:30 am Божественна Літургія в особливому наміренні 

СЕРЕДА, 7/29 8:30 am Божественна Літургія в особливому наміренні 

ЧЕТВЕР, 7/30 8:30 am Божественна Літургія в особливому наміренні 

П’ЯТНИЦЯ, 7/31 8:30 am Божественна Літургія в особливому наміренні 

СУБОТА, 7/1 5:00 pm  Божественна Літургія в особливому наміренні 

НЕДІЛЯ, 7/2  9:00 am Божественна Літургія (English) за всіх парафіян  

   10:30 am Божественна Літургія (Ukrainian) в особливому 

наміренні 

    Оголошення  

1-Парафіяльні чування 

7 серпня (п’ятниця), на нашій парафії відбуватимуться чування. Вони будуть 

розпочинатися об 9:30PM і триватимуть приблизно 

до опівночі (12AM). Молитва-це найкращий засіб, 

аби здобути Боже благословення для себе та для 

ближніх. Зокрема, молитва в нічний час має 

особливу силу, оскільки ми жертвуємо своїм сном та 

відпочинком заради розмови з Богом. Якщо ми 

знайдемо час на Бога, то Господь обов’язково знайде 

час на нас. Запрошуємо усіх бажаючих на чування! 

 

 Роздуми Томи Кемпійського 

1. Про покірну підлеглість 

Частина-1 

Не надавай занадто великої ваги тому, хто з тобою, а хто проти, але так роби і дбай, 

щоб Бог був присутній в кожній справі, яку ти робиш.  

Май чисту совість, і Бог оборонить тебе. Кому Господь хоче допомогти, тому нічия 

злоба не зможе зашкодити. Якщо вмієш мовчати і терпіти, то дочекаєшся Божої 

допомоги.  

Він знає, коли і як тебе звільнити, і тому можеш цілком покластися на Нього. Це Боже 

діло - допомагати і визволяти нас від усіх турбот.  

Нерідко причиною до зберігання ще більшої покори є те, що інші люди знають і 

осуджують наші помилки. Коли людина через свої помилки упокорюється, тоді легко 

їй помиритися з іншими, і вона без зусиль втамує гнів тих, які розгнівалися на неї.  

Покірного Бог боронить і спасає, покірного Він любить і втішає, до покірного Він 

прихиляється; покірного Він щедро обдаровує великою ласкою і після упокорення 

підносить його до слави.  

Покірному Він відкриває свої тайни і 

солодко приваблює його та запрошує 

до себе. Покірний, якщо зустрінеться 

зі зневагою, досить спокійно і 

швидко її здолає, бо він має силу від 

Бога, а не від світу. Не гадай собі, що 

ти духовно зріс, коли не вважаєш себе за гіршого від усіх людей. 

Знаймо наших святих 

Про святого Еміліяна 

(згадується 31 липня) 

У місті Доростолі, в Мисії, що належала до Фракійської области, в одного поганина 

служив християнин, родом слов’янин, що звався Еміліян. Коли за Юліяна Відступника 

почалося переслідування християн, то всі стали втікати і переховуватися по лісах і 

дебрах. Намісник тих земель Капитолин приїxав до Доростоля судити християн, та 

погани сказали йому, що нема кого судити, бо всі християни залишили місто. Тож 

міська старшина запросила Капитолина на обід. 

У той час святий Еміліян увійшов до поганської божниці і молотом порозбивав усіх 

ідолів. Вчинилося велике замішання;Капитолин страшенно розлютився і наказав 

знайти винуватця. Підозріння впало на одного селянина, погани його схопили і повели 

на суд. Тоді святий Еміліян сам став перед мучителем і сказав:“Пустіть цього чоловіка, 

бо він не винен, це я розбив ваших бездушних божків”. 

Капитолин запитав його ім’я. 

“Батьки назвали мене Еміліян, але друге ім’я мені набагато цінніше – я називаюся 

християнин!” – сміливо відповів слуга Божий. 

“Хто намовив тебе зневажити наших богів?” 

“Ніхто не намовляв мене. Совість веліла мені так учинити!” 

Мучитель наказав немилосердно бити святого по всьому тілі, а під кінець велів його 

спалити. Над берегом Дунаю розклали великий вогонь, у який кинули святого 

мученика. Але вогонь навіть не доторкнувся його. Святий Еміліян став голосно 

молитися до Господа і в Його руки віддав свого духа – душа святого полетіла до неба. 

Тіло мученика, вогнем не пошкоджене, вірні поховали поблизу міста, на площі, що 

звалася Гедина. 

ДЯКУЄМО ЗА ВАШУ ЖЕРТОВНІСТЬ 

Недільна збірка коштів за 07/19/20 конвертах - $1221, анонімні пожертви - 

$977, свічки - $110 

Щотижневий бюджет - $1250, прихід - $2308 

Проект парафіяльного залу 

Заохочуємо усіх молитися за проект 

парафіяльного залу. Водночас висловлюємо 

щиру вдячність всім хто молитвою та 

пожертвами підтримує цей проект. Також 

заохочуємо вносити свої думки т пропозиції 

Загальна сума за увесь час - $4870 

 

Найближчі події  

в парафії та єпархії 

7 серп. –Парафіяльні чування 

14 серп. – початок 

Успенського посту 

19 серп. –Переображення 

Господнє 



Protection of the Mother of God 

Ukrainian Catholic Church 

Byzantine Rite 

2880 Highway 138 NE 

Conyers, GA 30013 

 

Священик Володимир Петриця 

 

Parish office phone 770-760-1111 

Emergency phone 224-400-0558 

Електронна адреса та парафіяльний вебсайт: motherofgodch@aol.com 

www.motherofgodatlanta.com 

Сповідь перед або після Божественною Літургією, або за домовленістю у 

визначений час. Сповідатися рекомендується принаймі щомісяця. Благодать, отримана 

на сповіді, відновляє наші відносини із Богом, якщо ми справді маємо жаль за свої гріхи 

та обіцяємо поправитися.   

 

Будь ласка, памятайте вашу парафію та Українську Католицьку Єпархію 

святого Йосафата в Пармі, в своєму заповіті.  

 

 

 

 

mailto:motherofgodch@aol.com

